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1 Úvod
Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie v súlade
s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 19.7.2012.

Základné ciele združenia


Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých
pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku i v
zahraničí.



Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym
organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania
mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.



Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.



Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku
a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.



Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania
chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných,
stredných a vysokých škôl.



Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí.



Organizovať akcie na podporu chémie.

Združenie dosahuje svoje ciele v činnostiach:


organizovanie seminárov, konferencií, kurzov a pod.,



podpora účasti na výchovno-vzdelávacích podujatiach,



podpora študijných pobytov, stáží a návštev škôl a vzdelávacích zariadení doma a v
zahraničí,



podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie rôznych publikácii pod.,



zlepšovanie materiálno-technických podmienok a prostredia pre účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.

2 Orgány občianskeho združenia
Orgánmi združenia sú:
a/ valné zhromaždenie,
b/ správna rada,
c/ predseda správnej rady – štatutárny orgán,
d/ dozorná rada – kontrolný orgán.
Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

Zloženie štatutárneho a kontrolného orgánu
občianskeho združenia ZDRUŽENIE UČITEĽOV CHÉMIE
identifikačné znaky:
Kontakt: tel. 0903688154; e-mail: helena.vicenova@gmail.com; web: www.zuch.sk
Správna rada:
RNDr. Helena Vicenová

– predseda
kontakt: tel. 0903688154, email: helena.vicenova@gmail.com

Ing. Mária Filová

– člen
kontakt: filovamaria@gmail.com

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

– člen
kontakt: chrappova@fns.uniba.sk

Dozorná rada:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD. – predseda
kontakt: martin.bodis2@gmail.com
PaedDr. Pavol Bernáth

– člen

Mgr. Marta Remetová

– člen

Sídlo ZUCH
Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

3 Prehľad činností v roku 2016
4. národná konferencia učiteľov chémie

3. 1

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne
v predmete chémia na všetkých typoch škôl


1. februára 2016 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre
moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Otvorenie konferencie:

PhDr. Romana Kanovská, št. tajomníčka MŠVVaŠ SR
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., dekan FPV UKF v Nitre
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
Slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“
Všeobecné referáty
Mgr. Petra Fridrichová, PhD., ŠPÚ Bratislava
 Kurikulárne dokumenty vo svetle inovácií štátnych vzdelávacích
programov
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
 Spoločná škola – zhodnotenie a vízia
11.45 - 12.00 Valné zhromaždenie
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH
 schválenie Výročnej správy za rok 2015
 schválenie Plánu činnosti na rok 2016
12.00 – 12.15 Prezentácia Katedry chémie FPV UKF v Nitre
prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD., vedúca Katedry chémie FPV UKF v Nitre
 možnosti štúdia na katedre chémie
 vedecké zameranie katedry chémie
Odborné referáty
13.30 – 14.00 prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU, Trnava
 Prírodovedné kurikulum 2020
14.00 – 14.30 Mikuláš Bartal, Stredná odborná škola chemická, Bratislava
 Je vďaka predpisom EÚ výučba chémie bezpečnejšia?
Prezentácia Katedry chémie FPV UKF v Nitre – tvorivé dielne
14.30 – 15.30 doc. PaedDr. Zita Jenisová, PhD.
 Pokusy z chémie realizovateľné v škole i doma

– z konferencie bol vydaný Zborník príspevkov z konferencie uverejnený na stránke
http://www.zuch.sk/

3.2 Environmentálny seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov


18. marca 2016 ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici 1600/4 v Poprade-Spišskej Sobote
– organizovala Mgr. Alžbeta Slavkovská, učiteľka chémie na ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici
– predstavenie Združenia učiteľov chémie a jeho činnosti

3.3 Odborný seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie


1. júla 2016 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
– seminár organizovaný Chemickou sekciou PRIF UK
– spolupráca, vystúpenie s príspevkom: Informácie a inšpirácie pre učiteľov

3.4 Aktualizácia prevádzkového poriadku


9. augusta 2016
– vyjadrenie hlavného hygienika – aktualizovanú verziu možno poskytnúť učiteľom chémie
ako vzor pre vypracovanie ich vlastného prevádzkového poriadku
– zverejnený na www.zuch.sk

3.5 Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov: Efektívne
využívanie zdrojov a surovín


25. – 26. augusta 2015 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
– účasť

3.6 Metodický deň v okrese Šaľa


6. októbra 2016 v ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ulici v Šali
– organizovala Ing. Aneta Šebeňová, učiteľka chémie v ZŠ Ľ. Štúra na Pionierskej ulici v Šali
pre učiteľov chémie a vybraných žiakov z okresu Šaľa
– predstavenie Združenia učiteľov chémie a jeho činnosti

3.7 Metodický deň v okrese Levoča


27. októbra 2016 v ZŠ Gašpara Haina v Levoči
– organizátorom bolo oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Školského úradu,
chémiu zastrešovala Mgr. Monika Hámorová, učiteľka chémie v ZŠ Gašpara Haina v Levoči.
– predstavenie Združenia učiteľov chémie a jeho činnosti

3.8 Konferencia ZCHFP


29. november 2016
– ocenenie a podpora ZUCH – dar 500 eur

3.9 Objavujeme čaro chémie


15. december 2016
– vyhodnotenie 2. ročníka súťaže

Komisia v zložení:
Predsedníčka komisie: RNDr. Helena Vicenová
Členovia komisie: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Ing. Mária Filová
Mikuláš Bartal
– priebeh súťaže a vyhodnotenie 2. ročníka súťaže je uvedený v zápisnici

3.10 Zaregistrovanie ZUCH ako príjemcu 2 % z dane
3.11 Prezentácia činnosti ZUCH


na stránke www.zuch.sk



v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku



v časopise Dnešná škola – človek a príroda



na seminároch, konferenciách, workshopoch, metodických podujatiach

3.11 Časopis Dnešná škola – človek a príroda


vychádza ako dvojmesačník v elektronickej aj tlačenej podobe. Na tlačenú verziu získalo
ZUCH dotáciu 7 000 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

4 Finančná správa
V roku 2016 malo ZUCH:
- príjmy: 8405,96 eur
- výdavky: 8019,50 eur
Výsledok hospodárenia: 386,46 eur
Hospodárenie skontrolovala dozorná rada.

5 Záver
Táto výročná správa je dostupná na stránke www.zuch.sk.

